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SPRÁVNA RADA
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Bratislava 21. 01. 2017

Zápisnica
z 28. zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave
dňa 19. januára 2017 o 16.30 hod.
Miesto konania zasadnutia:
budova Rektorátu UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava (zasadačka rektora UK, 1. poschodie)
Prítomní:
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. (podpredseda Správnej rady UK)
RNDr. Pavol Demeš, CSc. (od bodu č. 2)
Ing. Bc. Pavol Frešo (od bodu č. 5)
Ing. Elena Kohútiková, PhD.
Mgr. Andrej Kolesík
doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.
Ing. Róbert Šimončič, CSc. (predseda Správnej rady UK)
Mgr. Jana Šmelková
Ing. Miroslav Trnka
JUDr. Oszkár Világi (od bodu č. 2)
Ospravedlnení:
MUDr. Darina Sedláková, MPH
Mgr. art. Juraj Kukura
doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.
Neprítomný:
--Hostia – členovia Vedenia UK:
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (rektor UK)
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci)
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. (prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a PhD štúdium)
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. (prorektor UK pre rozvoj)
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. (prorektor UK pre informačné technológie)
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. (prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy)
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. (prorektorka UK pre legislatívu)
Zasadnutie Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „Správna rada UK“) zvolal
predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. na základe písomnej žiadosti rektora UK
prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. zo dňa 12. decembra 2016. Pozvánku a podkladové materiály
obdržali členovia Správnej rady UK prostredníctvom elektronickej pošty dňa 11. januára 2017.
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Bod č. 1: Otvorenie, schválenie programu
Zasadnutie Správnej rady UK otvoril jej predseda Ing. Róbert Šimončič, CSc., ktorý privítal
prítomných členov Správnej rady UK, rektora UK a ďalších členov Vedenia UK. Poprial
prítomným členom Správnej rady UK a hosťom zasadnutia všetko dobré v roku 2017 a Správnej
rade UK úspešný rok.
Predseda Správnej rady UK prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval
členov Správnej rady UK, aby predložili návrhy na jeho zmenu alebo doplnenie. Súčasne navrhol
zaradenie nového bodu „Voľba podpredsedu Správnej rady UK“ ako štvrtého bodu programu
zasadnutia (pred bod „Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2016“).
Keďže iný návrh na zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu zasadnutia nezaznel, predseda
Správnej rady UK dal hlasovať o upravenom návrhu programu zasadnutia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

8

5

8

0

0

Uznesenie č. 1:
Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje program 28. zasadnutia
Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave dňa 19. januára 2017 takto:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena
(Západoslovenská distribučná, a.s. – Mlynská dolina).
3. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena
(Západoslovenská distribučná, a.s. – Staré Mesto).
4. Voľba podpredsedu Správnej rady UK.
5. Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2016.
6. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.
7. Rôzne.
8. Záver.
Bod č. 2:
Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena
(Západoslovenská distribučná, a.s. – Mlynská dolina)
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v úvodnom slove informoval, že v kolaudačnom
konaní na stavbu trafostanice pre Átriové domky sa zistilo administratívne pochybenie v procese
udeľovania súhlasu so zriadením vecného bremena v orgánoch UK; predmetná stavba je situovaná
aj na parc. č. 2940/2.
Uznesením Akademického senátu UK č. 9.5/2013 zo dňa 18.12.2013 a uznesením Správnej
rady UK č. 2/2014 p.r. zo dňa 29.5.2014 bolo schválené zriadenie budúcich vecných bremien
na dobu neurčitú na pozemok parc. č. 2930, k. ú. Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 727,
ktorý je vo vlastníctve UK, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.
Do diskusie sa nikto neprihlásil. Predseda Správnej rady UK dal hlasovať o navrhnutom uznesení.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

2

10

10

10

0

0
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Uznesenie č. 2:
Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje podľa § 41 ods. 1 písm. c)
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na
pozemok parc. č. 2940/2, katastrálne územie Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 727,
ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., obsahom
ktorých je
a) vybudovanie transformačnej stanice pre objekt Átriové domy, ktorej súčasťou budú
elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane SO 01 – VN prípojka,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie,
c) vstup, prechod a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti.
Bod č. 3:
Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena
(Západoslovenská distribučná, a.s. – Staré Mesto)
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v úvodnom slove informoval, že spoločnosť
Západoslovenská distribučná, a.s. v súvislosti so stavbou „BA Staré Mesto, 22 kV vedenie EBC Dóm - VNK“ požiadala o zriadenie vecného bremena na pozemky v katastrálnom území Staré
Mesto, ktoré vo vlastníctve UK. Plocha elektroenergetických zariadení na dotknutých pozemkoch
UK bude cca 55 m2.
Do diskusie sa nikto neprihlásil. Predseda Správnej rady UK dal hlasovať o navrhnutom uznesení.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

3

10

10

10

0

0

Uznesenie č. 3:
Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje podľa § 41 ods. 1 písm. c)
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na
časť pozemkov – parcely registra „E“ parc. č. 3271 a 3269/1, katastrálne územie Staré Mesto,
zapísaných na liste vlastníctva č. 9055, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
Obsahom vecného bremena je povinnosť UK strpieť na dotknutých pozemkoch stavbu
„BA Staré Mesto, 22 kV vedenie EBC – Dóm – VNK“, t.j.
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, rekonštrukcie a iné stavebné úpravy stavby a jej
odstránenie,
c) vstup, prechod a prejazd peši ako aj dopravnými prostriedkami za účelom výkonu činností
podľa písm. a) a b),
a to v rozsahu podľa priloženého grafického zobrazenia zo Situácie stavby „BA Staré Mesto,
22 kV vedenie EBC – Dóm – VNK“. Plocha elektroenergetických zariadení na pozemkoch UK
je cca 55 m2.
3/9

Spoločná odplata za zriadenie všetkých vecných bremien je 120 € bez DPH za m2 výmery
vecných bremien vymedzených geometrickým plánom.
Bod č. 4: Voľba podpredsedu Správnej rady UK
Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. informoval, že voľba podpredsedu
Správnej rady UK bola do programu zaradená z dôvodu zaistenia kontinuity v činnosti Správnej
rady UK v súvislosti s prelínaním sa jeho funkčného obdobia ako člena Správnej rady UK (končí sa
25. mája 2017) predsedu Správnej rady UK (končí sa 5. mája 2017). Dňa 3. mája 2017 uplynie
dvojročné funkčné obdobie podpredsedu Správnej rady UK doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD.
Predseda Správnej rady UK vyzval členov Správnej rady UK na podávanie návrhov kandidátov
na funkciu podpredsedu Správnej rady UK na dvojročné funkčné obdobie, pričom sám za kandidáta
navrhol súčasného podpredsedu Správnej rady UK doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD. Navrhnutý
kandidát vyslovil s kandidatúrou ústny súhlas.
Keďže ďalšie návrhy kandidátov neboli podané, predseda Správnej rady UK vyzval členov
Správnej rady UK na vykonanie tajného hlasovania a po jeho skončení vyhlásil výsledok voľby.
Tajné hlasovanie č. 1
Voľba podpredsedu Správnej rady UK (I. kolo)
meno a priezvisko
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

počet hlasov

prítomných

kvórum

10

10

9

Uznesenie č. 4:
Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 7 Štatútu Správnej rady
Univerzity Komenského v Bratislave tajným hlasovaním volí doc. MUDr. Daniela Böhmera,
PhD. za podpredsedu Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné
obdobie od 4. mája 2017 do 3. mája 2019.
Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. zablahoželal doc. MUDr. Danielovi
Böhmerovi, PhD. k opätovnému zvoleniu do funkcie podpredsedu Správnej rady UK.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že na marcové riadne zasadnutie
Akademického senátu UK predloží návrh na opätovné vymenovanie Ing. Róberta Šimončiča, CSc.
za člena Správnej rady UK na ďalšie šesťročné funkčné obdobie. Súčasne informoval, že členka
Správnej rady UK MUDr. Darina Sedláková, MPH požiadala ministra školstva, vedy, výskumu
a športu SR z dôvodu zvýšenej pracovnej zaťaženosti o svoje uvoľnenie z funkcie. Na rozdiel od
minulej praxe si minister školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje uplatniť svoje nominačné
oprávnenie na nového člena Správnej rady UK.
RNDr. Pavol Demeš, CSc. na základe skúseností z činnosti Správnej rady UK v minulosti, kedy
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR uplatňoval politické nominácie, sa negatívne vyslovil
k obnoveniu tejto praxe.
Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. požiadal členov Správnej rady UK
o podávanie návrhov kandidátov na nového člena Správnej rady UK, ktoré budú následne
postúpené ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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Bod č. 5: Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2016
Úvodné slovo predniesol predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. Správa o činnosti
je formálnym dokumentom, jej obsah stanovuje zákon o vysokých školách. Správa obsahuje
informácie o zložení Správnej rady UK, sumarizáciu prijatých uznesení a účasť členov Správnej
rady UK na zasadnutiach a písomných hlasovaniach. V hodnotenom roku 2016 sa uskutočnili dve
zasadnutia Správnej rady UK (22.3.2016 a 21.9.2016) a jedno písomné hlasovanie. Správa bude po
jej schválení zverejnená na webovom sídle UK.
Predseda Správnej rady UK otvoril diskusiu.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v súvislosti s uzneseniami Správnej rady UK z jej
zasadnutia dňa 22. marca 2016 informoval, že obchodná verejná súťaž na rozšírenie (rekonštrukciu)
tepelného hospodárstva Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny UK formou koncesnej zmluvy
bola do troch dní po zasadnutí zrušená.
Po skončení diskusie predniesol predseda Správnej rady UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

4

10

6

10

0

0

Uznesenie č. 5:
Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave
za rok 2016.
Bod č. 6: Informácie rektora UK a členov Vedenia UK
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o:
 rozdelení štátnej dotácie verejným vysokým školám na rok 2017 a implikáciám pre UK
(štátna dotácia sa pre UK navýšila o 7,8 mil. €; ide však len o „formálne“ navýšenie, po
zohľadnení 6% valorizácie platov vysokoškolských učiteľov od 1.9.2016 a 4% valorizácie
platov ostatných zamestnancov od 1.1.2017 to predstavuje „reálny“ medziročný pokles),
 prípravách Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, jeho obsahových tézach
a ich prerokovaní v orgánoch reprezentácií vysokých škôl (najmä Slovenskej rektorskej
konferencii, ktorá sa vyslovila za ich ďalšie dopracovanie v zmysle podaných pripomienok),
 stanovisku UK k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktoré je zverejnené
na webovom sídle UK.
Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. pripomenul závery z rokovania s ministrom
školstva, vedy, výskumu a športu SR v júni 2016, a to najmä prísľub, že Správna rada UK predloží
návrhy legislatívnych zmien v oblasti vysokého školstva. V nadväznosti na požiadavku o nové
stretnutie s ministrom školstva požiadal členov Správnej rady UK o konkretizáciu návrhov.
RNDr. Pavol Demeš, CSc. sa opýtal na aktuálny stav prípravy Národného programu rozvoja
výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorý má určiť smerovanie slovenského školstva na obdobie
najbližších 10 rokov. Opýtal sa tiež, či a v akej miere boli do dokumentu zapracované podnety
a výhrady UK, ktoré sú obsiahnuté v jej stanovisku.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že o tézach NPRVaV sa rokovalo na
5/9

ostatných dvoch zasadnutiach Slovenskej rektorskej konferencie, rektori predložili k materiálu
22 strán pripomienok.
Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. sa opýtal, či môžu aj správne rady
verejných vysokých škôl (resp. ich predsedovia) spoločne prispieť k dopracovaniu NPRVaV, alebo
ide len o záležitosť rektorov združených v Slovenskej rektorskej konferencii (SRK).
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že tézy NPRVaV podporil aj prezident
SR. Hoci je prezident SR autoritou, nepatrí však k odborníkom na školstvo. Prioritou UK je kvalita
vysokého školstva v SR. Za potešiteľné považuje skutočnosť, že SRK sa zhodla na skutočnosti, že
NPRVaV musí reflektovať kvalitu vysokého školstva ako svoju prioritu.
RNDr. Pavol Demeš, CSc. požiadal o poskytnutie jednostranového sumáru pripomienok SRK.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že je potrebné počkať na dopracovanie
téz NPRVaV zo strany MŠVVaŠ SR a expertného tímu.
Ing. Elena Kohútiková, PhD. sa opýtala, aké zmeny sa navrhujú v spôsobe financovania vysokého
školstva. Aktuálny model financovania založený na kritériu počtu študentov vysokých škôl
ku kvalite vysokého školstva neviedol a ani viesť nebude. Opýtala sa, či tézy NPRVaV v oblasti
financovania vysokého školstva povedú k zvýšeniu jeho kvality.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že významné zmeny v spôsobe
financovania vysokého školstva sa neočakávajú. Návrh na zavedenie numerus clausus (obmedzenie
počtu študentov v študijných odboroch financovaných zo štátnej dotácie) orgány reprezentácie
vysokých škôl odmietli. Financovanie vysokého školstva nedostatočne zohľadňuje kvalitu
vysokých škôl a ich vedecké výkony. Návrh na zmluvné financovanie verejných vysokých škôl
na trojročné obdobie (podľa priemeru) nebol taktiež pozitívne prijatý. Za absurditu považuje
skutočnosť, že ročne na Slovensku získa vysokoškolské vzdelanie 500 politológov.
JUDr. Oszkár Világi sa opýtal, či sa navrhuje navýšiť štátna dotácia verejným vysokým školám.
Ak má UK jasné stanovisko, ako by sa mal zmeniť spôsob financovania vysokého školstva, mala by
ich prezentovať ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR. Masarykova univerzita v Brne
získava 50% svojich príjmov mimo štátnej dotácie (napr. zo spolupráce s podnikovou sférou).
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že v uplynulých rokov UK vynakladala
málo nedotačných prostriedkov (tzv. vlastných zdrojov) na svoj rozvoj, a to v dôsledku dofinancovávania veľkých infraštruktúrnych projektov (vedecké parky v Mlynskej doline a v Martine).
Jedným z určujúcich parametrov financovania vysokého školstva v 21. storočí sa stane „impact of
industry“.
Ing. Miroslav Trnka reagoval, že podmienky v Českej republike pre získavanie vlastných
zdrojov vysokých škôl sú výhodnejšie než majú verejné vysoké školy v SR.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že v ČR štát dofinancováva spoluúčasť
vysokých škôl na projektoch z EÚ. Aj na UK sa pripravujú veľké projekty (spolupráca Vedeckého
parku UK a čínskych partnerov), situáciu však často komplikuje aj legislatívna úprava (nemožnosť
uzatvárania nájomných zmlúv na priestory Vedeckého parku UK; z uvedených príčin muselo byť
zriadené technologické centrum).
Mgr. Jana Šmelková podrobnejšie vysvetlila okolnosti navrhovaného numerus clausus. Reštrikcia
by sa netýkala počtu prijímaných študentov, ale len počtu študentov, ktorých štúdium by bolo
hradené zo štátnej dotácie. Študenti prijatí na štúdium nad rámec týchto počtov by za štúdium
uhrádzali školné.
Prorektor pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. reagoval, že počet študentov bude
v nasledujúcich rokoch prirodzeným spôsobom klesať v dôsledku demografických ukazovateľov.
Na príklade štúdia histórie z Maďarska v podmienkach numerus clausus ilustroval, že vyššie počty
študentov s bezplatným (štátom dotovaným) štúdiom boli pridelené vysokým školám politicky
loajálnym k súčasnej vláde; paradoxne najväčšie kvóty získali najmenej kvalitné vysoké školy.
Takýto model numerus clausus závislý na aktuálnej vládnucej moci je pre UK neprijateľný.
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Ing. Bc. Pavol Frešo uviedol, že v minulosti bol za slobodu voľby štúdia zo strany študentov
a financovanie školstva na základe študentami preferovaným odborov, s odstupom času však vidí,
že tento model je neudržateľný. Aj na základe stretnutí s riaditeľmi stredných škôl v pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja už naďalej nepodporuje financovanie školstva „na hlavu“ (t.j.
normatívne od počtu študentov). Úroveň vzdelávania dlhodobo upadá, je potrebné s touto situáciou
niečo urobiť a nájsť vhodný model (napr. opätovne zaviesť prijímacie skúšky a poskytnúť príslušnú
formu vzdelania len tým študentom, ktorí majú na štúdium predpoklady a schopnosti).
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že v súčasnosti existujú dve úrovne
externej časti maturitných skúšok, je možné si na základe výsledkov vyberať študentov. Obrovským
problémom je odliv slovenských maturantov na české vysoké školy. Je potrebné, aby slovenské
vysoké školy preukázali väčšiu aktivitu v motivácii maturantov o štúdium na Slovensku;
na príklade osobnej skúsenosti na jednom z bratislavských gymnázií ilustroval, že propagácia
českých vysokých škôl je v slovenskom stredoškolskom prostredí silná a české vysoké školy majú
kvalitnejšiu študentskú infraštruktúru než slovenské. Je preto k ďalšiemu vývoju skeptický a ani
zvýšená aktivita nepovedie k zvýšeniu počtu maturantov hlásiacich sa na slovenské vysoké školy.
JUDr. Oszkár Világi sa opýtal, ako mohlo prísť k prevysu ponuky nad dopytom v oblasti vysokého
školstva (počtu voľných miest voči počtu uchádzačov o štúdium).
Prorektor pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. reagoval, že vývoj kapacít v oblasti
vysokého školstva prebiehal živelne. Redukcia kapacít vysokých škôl a fakúlt je nepochybne
citlivou politickou otázkou.
Mgr. Andrej Kolesík podporil návrh na zavedenie numerus clausus. V Spolkovej republike
Nemecko existuje špeciálny úrad pre stanovovanie počtu študentov prijímaných na vysoké školy,
ktorý pri svojom rozhodovaní vychádza z analýz trhu práce. Numerus clausus pri správnom
nastavení môže byť na prospech UK. Prevys ponuky nad dopytom vznikol, lebo sa vysoké školstvo
podriadilo financovaniu od počtu študentov. Na príklade súčasnej situácie na PraF UK uviedol, že
v roku 2000 (v čase, keď študoval na PriF UK) študovali na Právnickej fakulte UK iba elitní
študenti, kým v súčasnosti sú prijímaní všetci uchádzači o štúdium bez prijímacích skúšok.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že aktuálne niet politickej sily, ktorá by
zrušila nekvalitné verejné vysoké školy, pretože tieto vznikli na základe zákona a zrušené by mohli
byť opäť len zákonom.
JUDr. Oszkár Világi súhlasil s názorom, že zrušenie zákonom je ťažko uskutočniteľné, avšak
možno ísť cestou ekonomického tlaku (znižovania štátnej dotácie pre nekvalitné vysoké školy).
RNDr. Pavol Demeš, CSc. uviedol, že aktuálne prežívame prelomové obdobie, pripravuje sa
koncepcia školstva na najbližšie desaťročie. Je preto potrebné konať, nie je vhodný čas diskutovať
o názoroch. Správna rada UK ešte také silné zloženie nemala, ako má v súčasnosti, je potrebné to
náležite využiť. Požiadal o predloženie 7, 10 alebo 12-bodového plánu obsahujúceho skutočnosti,
za ktoré by sa mala Správna rada UK zasadzovať. Osobne ho neveľmi zaujíma, že UK je súčasťou
nejakej širšej skupiny verejných vysokých škôl. Je členom Správnej rady UK ako najväčšej
a najstaršej slovenskej vysokej školy. Správna rada UK ako kolektívny orgán a taktiež jej jednotliví
členovia by mali vedieť, za čo je potrebné v slovenskom vysokom školstve bojovať a náležite to
vo verejnosti a politickej reprezentácii presadzovať.
Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. reagoval, že ho zaujíma proces, ako by
sa na týchto východiskových bodoch mala Správna rada UK zhodnúť a následne určiť postupnosť
ďalších krokov. Existujú všeobecné záujmy vysokých škôl (napr. ich autonómia) a tiež osobitné
záujmy UK – na tieto by sa mala sústrediť pozornosť.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odporučil, aby bol materiál prezentovaný pod
hlavičkou Správnej rady UK.
RNDr. Pavol Demeš, CSc. uviedol, že prvý návrh bodov by malo pripraviť vedenie UK; návrh
by následne upravili členovia Správnej rady UK s právnickým vzdelaním. Jeho osobný príspevok
bude spočívať v „government relations“ (v tejto oblasti je odborníkom).
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Ing. Miroslav Trnka uviedol, že chvíľu pracoval na vysokej škole. Problémy vysokého školstva
nevyplývajú len zo vysokého školstva samotného, ale súvisia s celospoločenskými problémami
a problémami Slovenskej republiky ako nefungujúceho štátu.
JUDr. Oszkár Világi uviedol, že najkvalitnejší odborníci, ktorí na Slovensku za peniaze
slovenských daňovníkov vyštudujú, následne odchádzajú pracovať do zahraničia, čím trpí trh práce.
Za zásadný problém považuje otázku financovania vysokého školstva.
RNDr. Pavol Demeš, CSc. požiadal vedenie UK o vyhotovenie prvého návrhu priorít UK
v oblasti vysokého školstva. Následne ponúkol svoju pomoc pri dotvorení materiálu. Súčasne sa
informoval na legislatívny plán schvaľovania novely zákona o vysokých školách.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že novela zákona o vysokých školách
je v pláne legislatívnych úloh vlády zaradená na mesiac jún.
Bod č. 7: Rôzne
Oslavy storočnice založenia UK (2019)
Prorektor pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. informoval, že oslavy storočnice založenia
UK v roku 2019 budú koncentrované do dvoch časových blokov: júnového (akademická slávnosť)
a októbrového (študentské podujatia). Dňa 27. júna 2019, teda na deň pripadajúci stému výročiu
schválenia zákona o zriadení UK Národným zhromaždením Republiky Česko-Slovenskej sa na
pôde UK uskutoční akademická slávnosť, po ktorej bude nasledovať slávnostný koncert v Redute.
V roku 2019 sa ďalej uskutočnia:
 niekoľkodňový rozhlasový a televízny program o dejinách UK,
 výstava k dejinám UK a školstva v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží,
 vydanie viacerých publikácií k dejinám UK (akademické insígnie, dejiny budov, atď.),
 vydanie obehovej 2 € mince k 550. výročiu Academie Istropolitana,
 vydanie 10 € pamätnej mince k výročiu UK v júni 2019 (v emisnom pláne NBS),
 pamätné medaily UK (následne budú začlenené do univerzitnej symboliky),
 vydanie poštovej známky (v štádiu príprav, podaná žiadosť o zaradenie do emisného plánu).
Prorektor pre rozvoj uviedol, že najvýznamnejším príspevkom členov Správnej rady UK k oslavám
je sponzorská podpora osláv.
Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. požiadal, aby bol plán osláv storočnice UK
zaslaný členom Správnej rady UK. Súčasne požiadal rektora UK, aby pri stretnutí s ministrom
školstva, vedy, výskumu a športu SR pripomenul prísľub ministra prispieť na každé euro získané
zo sponzorských príspevkov ekvivalentným množstvom finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o snahách koordinácie osláv s oslavami
storočníc univerzít v Brne a Ľubľane.
Prorektor pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. podrobnejšie informoval o historických
súvislostiach vzniku UK a univerzít v Brne (založená v januári 1919 ako „zemská“ moravská
univerzita), Ľubľane (založená ako národná slovinská univerzita) a Pécsi (založená po bývalej
Alžbetínskej univerzite). Oslavy výročia vzniku týchto univerzít budú veľkorysejšie, keďže majú
k dispozícii vyššie rozpočty.
RNDr. Pavol Demeš, CSc. uviedol, že oslavy storočnice UK je potrebné náležite propagovať aj
aktivitami ako napr. fundraising, Alumni klub.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že funkčné vedenie súčasného vedenia
UK (s výnimkou prorektora pre rozvoj) sa skončí 31. januára 2019, oslavy storočnice UK sa tak
budú odohrávať už pod novým vedením UK (rektorom a prorektormi).
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Mediálny prehľad UK za rok 2016
Prorektor pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. informoval, že v roku 2016 bola UK
mediálne prezentovaná v 6850 prípadoch, z toho 6748 príspevkov prispelo k budovaniu jej dobrého
mena. Negatívne príspevky sa dotýkali prípadov doc. Jaroslava Bučeka (FiF UK), „bielej vrany“
Zuzany Melicherčíkovej (PraF UK) a údajného konfliktu záujmov prof. Jána Turňu (riaditeľa
UVP UK). Priemerný denný počet mediálnych príspevkov o UK bol 19.
Kompletný materiál o mediálnom prehľade UK za rok 2016 bude daný k dispozícii členom
Správnej rady UK.
RNDr. Pavol Demeš, CSc. navrhol, aby budúcoročný mediálny prehľad UK zahŕňal aj príspevky
členov Správnej rady UK, ktoré sa po obsahovej stránke vzťahovali na UK.
Bod č. 8: Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia predseda Správnej rady UK Ing. Róbert
Šimončič, CSc. poďakoval členom Správnej rady UK za účasť a ukončil zasadnutie.
Koniec zasadnutia: 18.15 hod.
Členom Správnej rady UK budú zo strany členov Vedenia UK do 25. januára 2017 (streda) zaslané
nasledovné dokumenty:
1. Programové body UK k reforme vysokého školstva (v počte 7, 10 alebo 12).
2. Plán aktivít k oslavám storočnice založenia UK.
3. Informácia o mediálnom prehľade UK za rok 2016.

Zapísal:
RNDr. Róbert Kysel, PhD.
(tajomník Správnej rady UK)

Ing. Róbert Šimončič, CSc.
predseda Správnej rady UK
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